Gerència de Pressupostos i Hisenda
Departament d'Administració

Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

21002028
ÒRGAN GESTOR

DS de Captació Recursos i Auditoria Inte

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Comissió de Govern

SERVEIS OFICINA TECNICA DE PROJECTES
Codi Oficina Comptable

0701

Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Comissió de Govern per Decret d'Alcaldia
de 15.06.2019, ACORDA:
ADJUDICAR el contracte núm. 21002028, que té per objecte els serveis d’una Oficina Tècnica de Projectes per a la captació i gestió de fons
europeus a KPMG ASESORES SL amb NIF B82498650 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que
ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 318.200,96 € IVA inclòs, dels quals 262.976,00 € corresponen al preu net i
55.224,96 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:; un import (IVA inclòs) de 212.133,98 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/93116 0701; un import (IVA inclòs) de 106.066,98 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/93116 0701.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 13.148,80 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi
interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Josep Marcé.
ALLIBERAR la quantitat de 171.338,32 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 114.225,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/93116 0701; un import (IVA inclòs) de 57.112,77 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22610/93116 0701.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d’Economia i Hisenda.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

932532900
932804916

Nom:
Carrer:
Població:

KPMG ASESORES SL

NIF

Plaça d'Europa 41-43
08908 HOSPITALET DE LLOBREGAT

B82498650

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1N
A1N

FASE

Assentament
6000143530-001-0001
6000143529-001-0001

Data compt.
30.11.2021
30.11.2021

Exercici
2022
2021

Orgànic
0701
0701

Posició Pressupost.
D/22610/93116
D/22610/93116

PGC
6290900003
6290900003

Actuació

Import Total . . . . . . .

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

-171.338,32
FASE

Assentament
6000149696-000-0000
6000149695-000-0000

Data compt.
30.11.2021
30.11.2021

Exercici
2022
2021

Orgànic
0701
0701

Posició Pressupost.
D/22610/93116
D/22610/93116

PGC
6290900003
6290900003

Actuació

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. CRUZ MONTSERRAT PEREZ GARCIA, Administradora, el dia 02/12/2021 a les 09:23, que tramita;
Sra. Xavier Paton Morales, Gerent, el dia 03/12/2021 a les 14:26, que proposa;
Sr. Jaume Collboni Cuadrado, Regidor, el dia 10/12/2021 a les 15:29, que proposa;
Sra. Maria Teresa Llor Serra, Interventora, el dia 16/12/2021 a les 12:53, que fiscalitza;
Miriam Cabruja Escobedo el dia 22/12/2021 a les 13:22, que dóna el vistiplau.

A

Import
114.225,5557.112,77-

D

Import
212.133,98
106.066,98
318.200,96
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